
ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ SCHŮZE SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL STUDENTŮ PŘI 

GYMNÁZIU V HOSTIVICI  ZE DNE 13. 9. 2018 

 

Přítomni: 

Ing. Bc. Petra Šnajberková – ředitelka školy 

Mgr. Jitka Husáková 

Radka Urbanová 

Ing. Lenka Šulcová 

Bc. Petra Rátonyi, DiS. 

Jitka Novotná – zástupce rodičů sexty B 

Petr Králík  - zástupce rodičů kvarty A 

Od 1. 9. 2018 je na gymnáziu 11 tříd (nově: 1. A – 32 studentů, I.A – 23 studentů). Celkem 

300 studentů. Celková kapacita gymnázia je 320 studentů.  

 

Výroční zpráva školy - viz webové stránky (informace o školním roce 2017/2018) 

 

RADA  SRPSGH 

Ke dni 11. listopadu 2018 končí tříleté funkční období v Radě Ing. Lence Šulcové a Bc. Petře 

Rátonyi, DiS., které byly zvoleny 12.11.2015.  Je proto nezbytná nová volba na uvolněná místa. 

Ve spolupráci s vedením školy bylo domluveno, že třídní učitelé obešlou rodiče se žádostí o 

spolupráci ve spolku. Termín pro uzavření zájemců je do 31.10.2018. Zájemci se stručnou 

informací o sobě mohou zasílat nabídky ke spolupráci na adresy: lenka.sulcova@ond.cz , 

urban.radka@seznam.cz , petra.ratonyi@seznam.cz . Bylo by dobré, kdyby se z každé třídy 

přihlásil alespoň jeden zástupce, který by dával podněty k řešení za celou třídu.  

Volba proběhne v prostorách gymnázia v době třídních schůzek, které se budou konat dne 7. 

listopadu 2018. Tyto třídní schůzky budou zároveň shromážděním členů Sdružení. 

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Byly zakoupeny dva data projektory včetně reproduktorů, držáků a montáže (učebna 301 a 302) 

za celkovou částku 62.599 Kč. 

Bylo navrženo zvýšení příspěvků od studentů ze 400 Kč na 500 Kč na školní rok na jednoho 

studenta, v případě dvou sourozenců byla navržena částka celkem 800 Kč, v případě tří 

sourozenců byla navržena částka 1000 Kč. Jednohlasně schváleno všemi přítomnými.   

Žádost nové třídy čtyřletého gymnázia o spoření na účtu MATURANT.  

 

Příspěvky pro SRPSG v Hostivici a jejich čerpání ve školním roce 2017/2018 - viz příloha  

 

DOTAČNÍ PROGRAMY ŠKOLY 

- Výzva 35 Gymnázium Hostivice – 673.712,- Kč (vzdělávání pedagogů, doučování žáků 

ohrožených školním neúspěchem, tandemové výuky, CLIL výuka) - ukončení k 31. 8.2019.  

- Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje – 2.624.318,36 Kč (nákup 3D 

výukových programů, kroužky podnikavost, iniciativa, kreativita, nákup analytického přístroje 



voda/půda, nákup PC techniky, nákup digitálního pískoviště, knih (kroniky atd.) - ukončení k 

31.3.2020. 

-  Erasmus + , Klíčová akce 1 – 12.644,- EUR – výjezd 4 pedagogů do Velké Británie – 

ukončení k 31.7.2019. 

 

MATURITNÍ PLES  

Maturitní ples školy se bude konat v Sokolovně v Hostivici dne 11. 1. 2018. Sokolovna má 

kapacitu 250 lidí. Studenti již mají domluvený pronájem, na který přispěje SRPSGH. Dále je 

nutné, aby si studenti maturitního ročníku udělali finanční kalkulaci na výdaje plesu a domluvili 

se se zástupci školy a spolku na pořádání tomboly. 

 

ANDĚLSKÁ AUKCE 

Letošní aukce se bude konat v úterý 11.12.2018 v prostorách auly školy, jako každoročně. 

 

MAJÁLES 

Další Majáles gymnázia se bude konat 24.5.2019 na Husově náměstí. SRPSGH bude žádat o 

finanční dotaci na Středočeském kraji, jako každý rok. Z rozpočtu SRPSGH budou placeny 

šerpy. 

 

OSTATNÍ 

Škola pořídila tabule informačního systému, které jsou na každém patře školy. 

Vedení školy informovalo o dodržování přezouvání studentů. Všichni studenti musí mít 

v rámci bezpečnosti přezůvky, nesmí chodit pouze v ponožkách. 

Zákaz mobilů ve škole – studenti i rodiče si stěžovali, že pokud potřebují nutně domluvit 

během návštěvy školy dítěte něco důležitého, nemohou. Vedení školy informovalo, že tomu tak 

není. Pokud student potřebuje s rodiči nebo například s lékařem mluvit během doby ve škole, 

stačí zajít za paní Urbanovou do kanceláře, oznámit jí, že potřebuje něco důležitého vyřídit, 

zařídit si telefonický hovor před kanceláří a opět poté telefon vypnout. Také rodiče mohou 

v případě nutnosti zavolat do kanceláře školy, paní Urbanová pro dítě dojde a student se 

s  rodičem domluví. 

Vedení školy zákaz mobilů zdůvodňuje tím, aby studenti mezi sebou o přestávkách 

komunikovali a nekoukali do mobilů a zároveň je nepoužívali při hodinách jako nápovědu. 

 

Ve škole je knihovna, jejíž katalog je v elektronické podobě.  

 

Třídní schůzky se budou konat 7. 11. 2018 od 16.00 hodin. 

 

Zapsala dne 15. 9. 2018    Bc. Petra Rátonyi, DiS. 

 

 

Příloha: Příspěvky pro SRPSG v Hostivici a jejich čerpání ve školním roce 2017/2018 


